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Abstrakt 
Bakgrund: Kirurgi orsakar smärta, men akut och postoperativ smärta skall behandlas 

skyndsamt och adekvat för att öka patientens välbefinnande och för att minska risken 

för komplikationer. Patienter behöver få kunskap i den preoperativa fasen för att 

utveckla en god förståelse för vårdprocessen. Detta ökar följsamhet med vårdplanen och 

ger en bra utgångspunkt för god smärtlindring och återhämtning. Teoretisk referensram 

utgörs av Margaretha Ekeberghs Lärande möten i vårdande kontexter som bygger på 

vårdvetenskaplig forskning med fokus på reflexion och lärande.  

Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa påverkan av den 

preoperativa kommunikationen på den postoperativa smärtan. 

Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som metod för studien där 

litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Efter 

kvalitetsgranskning valdes sju artiklar ut och användes i analysen.  

Resultat: Tre kategorier identifierades; delaktighet, kunskapsutveckling och behovet av 

smärtlindring. Resultatet visade att patienters känsla av inflytande påverkades av den 

preoperativa kommunikationen. Preoperativ kommunikation med adekvat och patient-

anpassad information ökade patientens förståelse för vikten av smärtlindring och 

smärthantering. Det gjorde patienten delaktig i vårdprocessen och ledde sammantaget 

till positiva resultat, med minskad smärta, minskat behov av smärtlindrande läkemedel, 

minskade postoperativa komplikationer samt snabbare återgång till aktivitet som följd. 

Resultatet visade också att en kombination av skriftlig och muntlig information gav 

mest tillfredsställda patienter. 

Slutsats: Utifrån resultatet dras slutsaten att postoperativ smärta kan i positiv 

bemärkelse påverkas av preoperativ kommunikation. Det viktiga är inte vad som 

avhandlas utan att kommunikationen över huvud taget sker med patientens behov som 

utgångspunkt. Mer forskning inom området behövs. 
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1 Inledning 

Som verksam sjuksköterska inom kirurgisk vård och på smärtmottagning samt 

sjuksköterskestudent har vi båda stött på patienter med postoperativ smärta och då ofta med 

mer smärta än nödvändigt. Patienternas rädsla för smärta har ofta varit stor och svårigheten att 

kommunicera sin smärta med berörd personal har verkat kunna komplicera processen att 

smärtlindras adekvat. Om patienterna dessutom har fått uppfattningen om att de inte ska ha 

ont alls efter en operation kan det bli skrämmande för dem om smärtan inte ger med sig. 

Postoperativt har många frågor från patienterna framkommit, som vi upplever skulle ha 

besvarats redan innan operationen. Det har då varit lätt att anta att den preoperativa 

kommunikationen inte har varit fullt så korrekt eller fullständig som man skulle kunna önska, 

alternativt att patienten av någon anledning inte har kunnat ta till sig den information som 

givits. Lättnaden hos en patient som får svar på sina frågor har för oss varit märkbar och 

patientens oro och anspänning har minskat. Vikten av att kunna kommunicera, patient och 

sjuksköterska emellan - både pre- och postoperativt - samt patientanpassad information 

angående smärta har för oss båda då framkommit som en viktig del i vårdandet av en patient. 

Därmed gjorde dessa två ämnen - kommunikation och information - att idén föddes om ett 

ämne för vår uppsats.  

 

2 Bakgrund  

Under 2015 opererades 821522 personer mellan 0-85 år inom slutenvården i Sverige. De 

dagkirurgiska operationerna genomfördes samtidigt på 2060582 personer mellan 0-85 år 

(Socialstyrelsen, u.å).  

 

2.1 Perioperativ period 

I den perioperativa perioden ingår preoperativ fas, intraoperativ fas och postoperativ fas 

(Söderström & Åkesdotter-Gustafsson, 2016). Denna studie fokuserar på de pre- och 

postoperativa faserna.  

 

2.1.1 Preoperativ fas 

Preoperativ fas inbegriper tiden från och med den stund då beslutet om patientens operation är 

taget tills dess att operationen startar (Chan, Kan, Lee, Chan & Lam, 2011). Preoperativ 

omvårdnad innefattar såväl fysiska som psykiska förberedelser inför det kirurgiska ingreppet 
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och kan utföras av sjuksköterska såväl som andra personalkategorier (Holm & Hansen, 2000). 

I den preoperativa fasen sker en bedömning om huruvida patienten är i skick att opereras och 

om operationen kommer att göra nytta för patienten. Denna bedömning gör den opererande 

läkaren och ansvarig narkosläkare. En operation innebär alltid en risk för komplikationer av 

olika slag varför vissa utredningar görs preoperativt för att säkerställa att patienten kan 

genomgå operationen. Beroende på vilket ingrepp som ska göras tas bland annat blodprover, 

EKG och eventuellt röntgas hjärta och lungor. Innan operationen får patienten också träffa en 

sjuksköterska för att få information om operationen och den postoperativa fasen. Detta 

inkluderar bland annat preoperativa hygienrutiner, andningsgymnastik, vikten av tidig 

mobilisering, hur den postoperativa smärtlindringen går till, information om att det kan finnas 

behov av blåstappning/kateter postoperativt, eventuella tarmförberedelser och eventuell 

antibiotikaprofylax (Järhult & Offenbartl, 2013). I förberedelserna för en operation är den 

kommunikation och preoperativ utbildning viktiga delar och här spelar sjuksköterskan en stor 

roll. Här finns möjligheten att lägga grund för att få ett bra utfall av hela behandlingen och 

utbildningen om smärta och smärthantering är essentiell (Chan et al., 2011). 

 

2.1.2 Postoperativ fas 

Direkt efter en operation kommer patienten till en uppvakningsavdelning som har till uppgift 

att övervaka allmäntillstånd och medvetande, mäta blodtryck och temperatur, räkna puls och 

andningsfrekvens samt behandla smärta och illamående. När allt är stabilt får patienten 

komma till en vårdavdelning där kontrollerna, dock i mindre utsträckning, fortsätter och 

meningen är att patienten ska återhämta sig. I den postoperativa fasen är läkning och 

återhämtning i fokus. För detta är god smärtlindring en av de viktigare komponenterna, jämte 

tidig mobilisering och nutrition (Järhult & Offenbartl, 2013; Rudin, Brantberg, Eldh & 

Sjölund, 2011). Större chans till snabbare återhämtning ges om preoperativa direktiv och 

riktlinjer följs och patienterna fått möjlighet att bli tillräckligt förberedda både psykiskt och 

fysiskt (Liddle, 2012). Trenden är att sjukhusvistelse efter operationer blir allt kortare och 

därför är det viktigt med egenvård för att fortsätta återhämtningen i hemmet. Det är således av 

vikt att sjukvården informerar patienten både preoperativt och vid utskrivning om hur sådan 

går till (Oshodi, 2007).  

 
2.1.3 Postoperativa komplikationer 

Det är inte ovanligt med komplikationer efter en operation. Smärta minskar patientens 

förmåga att delta i postoperativa aktiviteter som att hosta, djupandas och mobiliseras. Dessa 
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aktiviteter är avgörande faktorer för att förebygga postoperativa komplikationer, varför 

effektiv smärtlindring är viktig i det postoperativa skedet. Exempel på kända komplikationer 

efter kirurgi är djup ventrombos, lungemboli, lunginflammation och tarmparalys. Smärta kan 

försämra både lungfunktion och tarmmotorik ytterligare och svår smärta kan bidra till 

kardiovaskulära effekter eftersom det sympatiska nervsystemet aktiveras - vilket leder till 

ökad hjärtfrekvens och högre blodtryck och i förlängningen eventuell hjärtinfarkt (Flisberg, 

2010). 

 

2.2 Kommunikation  

Mycket förenklat handlar all kommunikation om att det sker ett utbyte av olika signaler 

människor emellan. Signalerna uppfattas av mottagaren som sedan skickar tillbaka en ny 

signal och en kommunikation är därmed startad. Kommunikationen kan ses som en process 

som strävar efter att skapa förståelse. För sjuksköterskan bör kommunikationen vara en 

självskriven del i själva yrkesutövandet (Baggens & Sandén, 2014). Om kommunikation står 

detta att läsa i Nationalencyklopedin (2017): ”ömsesidigt utbyte, göra gemensamt, låta få del 

i, få del av, meddela, gemensam, allmän, offentlig, överföring av information mellan 

människor, djur, växter eller apparater”. Med Säljös (2009) ord kan detta förstås som att 

kommunikation är ett samarbetsprojekt där två, eller flera, personer delar kunskaper och 

erfarenheter. Han jämför med ordet information och menar att information är att betrakta som 

allmän, generell och ensidig och för att omvandla budskapet i informationen till kunskap 

krävs att någon tar den till sig och gör den till sin egen. Detta tydliggörs i 

Nationalencyklopedin (2017) där det om information står att läsa: ”utbilda, undervisa, ge 

form åt något, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former. Således utgör informationen en del utav kommunikationen. 

Information går att ge och leverera ensidigt, men för att den ska ge effekt och/eller för att man 

ska säkerställa att den ger effekt bör den utgöra en del utav en uppstartad kommunikation. I 

denna studie används båda uttrycken -  kommunikation och information - med innebörden att 

kommunikation är de samtal, möten samt utbyte av information, åsikter och känslor som sker 

patient och vårdpersonal emellan. Information innefattar den fakta som patienterna får till sig 

i den preoperativa såväl som postoperativa kommunikationen.  

 

2.2.1 Preoperativ kommunikation & patientinformation 

Preoperativ kommunikation sker mellan sjukvårdspersonal och patient och definieras som ett 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/information
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kommunikation
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utbyte av information, åsikter och känslor om stundande operation. I den preoperativa 

kommunikationen ingår alltså patientinformation och patientutbildning som en viktig 

komponent (Chan et al., 2011). Nationella och internationella riktlinjer gällande 

smärtbehandling rekommenderar att patienter ska bli försedda med både muntlig och skriftlig 

information i den preoperativa fasen för att smärtbehandlingen ska ge så bra utfall som 

möjligt (Söderström & Åkesdotter Gustafsson, 2016; Chou et al., 2016). Detta eftersom en 

otillräcklig postoperativ smärtbehandling orsakar onödigt lidande för patienter och ger en 

ökad risk för komplikationer, förlängd vårdtid samt i förlängningen ökad vårdkostnad (Chou 

et al., 2016). I en artikel om patienters upplevelser av preoperativ kommunikation framhöll 

patienterna att kommunikationen gav dem en grund av information att stå på och hjälpte dem 

att minska rädslan för det okända som en operation kan innebära. Upplevelsen av 

kommunikationen var beroende av vårdpersonalens professionalism där deras vårdande 

och/eller positiva attityd avgjorde hur nöjda patienterna var med både kommunikation och 

vård. Personal som kunde kommunicera väl upplevdes mer professionella (Chan et al., 2011). 

Erfarenheter visar att patienter behöver adekvat information som ger realistiska 

förväntningar om vården de kan erbjudas (European Society of Regional Anaesthesia and 

Pain Therapy, 2005). Detta hjälper patienten att utveckla en god förståelse för vårdprocessen, 

ökar tilltron till processen samt ökar följsamheten med vårdplanen. Detta leder till högre 

patienttillfredsställelse (Reiter, 2014) och leder till att patienten får möjlighet att göra 

välgrundade val och beslut (Walker, 2007). Man bör ha i åtanke att alla patienter är unika och 

därför har individuella behov av information för att stödja lärande. Vissa patienter behöver 

mer information än andra och behöver få det levererat på ett sätt som passar för just dem. 

Gemensamt är dock att informationen ska vara lätt att ta till sig och den bör upprepas för att 

öka patientens förståelse (Sjöstedt, Hellström & Stomberg, 2011). Det är av vikt att 

sjuksköterskan kontrollerar att patienten har förstått informationen och är på det klara med 

vad som kommer att hända under vårdtiden (Järhult & Offenbartl, 2013). Allt detta ställer 

krav på sjuksköterskan inte bara i form av att läsa av patientens behov utan också på 

sjuksköterskans förmåga att kommunicera och leverera information (Chan et al., 2011). 

 

2.3 Smärta 

Smärta ska betraktas som en vitalparameter, det vill säga att det är en av de viktigaste tecknen 

för bedömning av en persons allmäntillstånd (Rudin, Brantberg, Eldh & Sjölund, 2010). 

Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the 
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Study of Pain (2012) som "en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan" - "An unpleasant 

sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or 

described in terms of such damage".  Det kan vara svårt att korrekt mäta upplevelsen av den 

men det finns flera sätt att kvantifiera aspekter som relaterar till upplevelsen av den, 

exempelvis förbrukningen av smärtstillande läkemedel och patientens beskrivning av smärtan 

(Walker, 2007). Det går inte att säga att man kan mäta smärtan, men kan endast skatta den. 

Det är också omöjligt att jämföra smärtupplevelsen hos en person med upplevelsen hos någon 

annan och omständigheter kring när smärtan börjar samt tidigare erfarenheter av smärta 

påverkar hur smärtan upplevs (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Användning av smärtskalor är 

ett enkelt och effektivt sätt för vårdpersonal att få en uppfattning om patienters smärta som 

också ger underlag för att diskutera smärtan och patienternas upplevelse av den. En studie 

visar att vårdpersonalen upplever att det är lättare att vara ett steg före i smärthanteringen och 

utvärdera behandlingen med hjälp av smärtskalor. Det ger alltså en kommunikationsgrund 

som anses värdefullt av både personal och patienter (Wikström, 2014). Det finns olika 

validerade instrument för smärtskattning och de vanligaste rekommenderade är NRS/VAS-

skalan, Numeric Rating Scale/Visuell Analog Scale och VRS, verbal beskrivande skala 

(Rudin et al., 2010).  Eftersom smärtan är subjektiv och unik för individen är det viktigt att 

patienten själv skattar sin smärta om hen är förmögen att göra det (Brantberg & Allvin, 2016) 

men det finns smärtskattningsskalor som kan användas av vårdpersonalen även vid kognitiv 

svikt  (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Det har framkommit att det är viktigt för patienten att 

inte bara den numeriska skalan används. De vill kunna använda ord för att beskriva hur och 

var det gör ont (Eriksson, Wikström, Fridlund, Årestedt, & Broström, 2013). 

Akut smärta är ett komplext tillstånd som kan orsaka både fysisk och psykisk stress 

(Hayes & Gordon, 2015). Smärtan bidrar till exempel till det fysiska stressvaret efter ett 

kirurgiskt ingrepp där även kortare intervaller av akut smärta kan orsaka långvariga 

förändringar, såsom omstrukturering och sensibilisering av nervsystemet och i förlängningen 

långvarig
1
 smärta (Hayes & Gordon, 2015). Uppskattningsvis kommer upp till fem procent av 

alla patienter som genomgår operativa ingrepp att utveckla långvarig smärta som på ett eller 

annat sätt påverkar det dagliga livet. En förbättrad smärtlindring skulle minska risken för en 

sådan utveckling (Rudin et al., 2010; Rudin et al., 2011).  

Behandling av smärta kan ske genom farmakologiska såväl som ickefarmakologiska 

                                                 
1
 förr användes ordet kronisk smärta  
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behandlingsmetoder samt neurokirurgiska, psykologiska och komplementärmedicinska 

behandlingsmetoder (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Kroppen har även ett eget 

smärtstillande system där endorfiner är en av kroppens smärtstillande substanser såväl som en 

viktig komponent i hjärnans belöningssystem. De blockerar smärtan genom att sätta sig på 

specifika receptorer i hjärnan, samma receptorer som morfin verkar på och därigenom 

aktiveras kroppens eget smärtstillande system (Brodin, & Hökfelt, 2012). 

 

2.3.1 Postoperativ smärta  

Kirurgi orsakar smärta (Rudin et al., 2011). Det är förvisso en förväntad följd på ett kirurgiskt 

ingrepp, men akut och postoperativ smärta skall behandlas skyndsamt och adekvat för att öka 

patientens välbefinnande och för att minska risken för komplikationer. Svår obehandlad akut 

eller postoperativ smärta är att se som en avvikelse (Rudin et al., 2010). Enligt Svensk 

förening för anestesi och intensivvård (2011) kan en effektiv postoperativ smärtlindring, 

utöver en förbättrad patientkomfort, ge minskad risk för postoperativa komplikationer. 

Skattning av smärtan ska de första postoperativa dygnen göras kontinuerligt och ofta för att 

sedan glesas ut när smärtan är under kontroll. Skattningen ska göras i både vila och rörelse 

(Brantberg & Allvin, 2016). Postoperativ smärtbedömning är dock fortfarande ett signifikant  

problem i sjukvården (Eriksson et al., 2013) och studier visar att smärta ofta är 

underbehandlad i det postoperativa skedet (Hayes & Gordon, 2015; Düzel, Aytac & Öztunc, 

2013). Djupare kunskaper om variationer i patienternas erfarenheter och behandlingar kan då 

hjälpa sjukvårdspersonal att förbättra postoperativ smärtlindring och öka patienternas 

deltagande i smärtbedömningar (Eriksson et al., 2013). Effektiv kommunikation, stödjande 

relation till patienten och övriga vårdlaget samt individualiserad vård och realistiska 

behandlingsmål är avgörande för att sjuksköterskan ska kunna främja god smärtbehandling 

och uppnå optimala resultat för patienten (Hayes & Gordon, 2015). 

 

2.4 Teoretisk referensram - Lärande möten i vårdande kontexter 

Margaretha Ekebergh har utvecklat teorin “Lärande möten i vårdande kontexter” som bygger 

på vårdvetenskaplig forskning med en livsvärldsteoretisk grund. Den berör patientens värld 

och handlar om hur vårdandet på bästa sätt kan bidra till att människor kan leva ett gott liv 

och känna välbefinnande trots sjukdom och lidande (Arman, 2015). Centrala begrepp i teorin 

är reflexion, patientens berättelse, samt sammanflätning av kunskap och erfarenheter, där 

reflexion är själva navet i teoriutvecklingen (Berglund & Ekebergh, 2015). När vi skriver om 
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kunskap i denna studie använder vi det synonymt med vetande, insikt och kännedom. Vi 

tänker också att man kan tala om teoretisk och praktisk kunskap, där teori betyder åskådning, 

betraktelse eller spekulation om något, det vill säga en abstraktion, en allmängiltig eller 

generell kunskap. Med praktik menar vi utförande eller handling. Vidare handlar Ekeberghs 

teori även om hur didaktiken - läran om undervisning och inlärningens teori och praktik - kan 

stödja patientens och dess närståendes lärande. Fokus är också att utveckla lärandestrategier 

som ska stärka vårdares lärande och ge dem beredskap för att möta patientens livsvärld 

(Berglund & Ekebergh, 2015). Detta gjorde att vi fann denna teori passande syftet till denna 

studie, då preoperativ kommunikation till stor del handlar om att lära, både för sjuksköterskan 

som behöver lära sig vad patienten behöver i form av stöd och information, samt för patienten 

som behöver lära sig exempelvis vad operationen innebär, vad smärtan innebär, vad som 

händer efteråt och sist men inte minst vad hen behöver både psykiskt och fysiskt för att känna 

sig trygg och få optimalt underlag för återhämtning. 

I Ekeberghs teori spelar som tidigare beskrivet reflexionen en stor roll för att teori och 

vårdpraxis i lärandeprocessen ska flätas samman (Arman, 2015). Synonymer till begreppet 

reflexion är eftertanke, begrundande och betraktelse. Andra innebörder av ordet är att tänka 

efter och noga överväga sina tankar, att filosofera eller fundera, se nya alternativ, likväl som 

att ha skärpt uppmärksamhet inför något och vara öppen för nya erfarenheter (Ekebergh, 

2015). Detta ser vi som väsentligt för sjuksköterskan för att hen ska kunna bemöta och möta 

patienter och deras behov både före och efter en operation. Ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv skriver Dahlberg och Segesten (2010) att det är av intresse att skapa en 

reflekterande dialog mellan vårdare och patient, där man kan belysa frågor och funderingar 

om hälsa, sjukdom och vårdande. Med hjälp av den reflekterande dialogen kan man sedan få 

ett helhetsgrepp om patientens situation för att till sist med hjälp av färdighetskunskap kunna 

handla klokt i just den specifika situationen (Ekebergh, 2015). 

 

3 Problemformulering 

Vid genomgång av tidigare studier framgår det att smärtan hos patienter i den postoperativa 

fasen är underbehandlad och att detta kan bero på otillräcklig preoperativ patientutbildning 

och brist på kommunikation patient och vårdpersonal emellan. Underbehandlad smärta kan 

leda till ökad risk för postoperativa komplikationer, utveckling av långvarig smärta och 

minskad patientkomfort. Å andra sidan kan effektiv smärtbehandling tidigt i den 

postoperativa perioden leda till kliniskt viktiga resultat som kan härledas till snar såväl som 
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långsiktig återhämtning. Som ett led i den preoperativa kommunikationen bör man således 

med adekvat preoperativ information, på ett lämpligt sätt given till patienten, kunna minska 

smärta, minska risken för komplikationer, förkorta vårdtiden och framförallt minska 

patientens lidande. Vi avser därför att i denna litteraturstudie att söka utröna hur den 

preoperativa kommunikationen påverkar den postoperativa smärtan. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) kan som tillägg till syftet ytterligare frågeställningar formuleras som mer 

specifikt anger vilka frågor som ska besvaras för att syftet med studien ska bli uppfyllt. Vi 

avser att på så vis utveckla syftet genom att även undersöka huruvida sättet informationen 

levereras på, samt vad som avhandlas i kommunikationen och informationen påverkar den 

postoperativa smärtan. 

Vårdvetenskap har, som den autonoma vetenskap det är, som mål att beskriva och 

analysera vårdande med målet att stärka och stödja hälsa, samt att skapa djupare förståelse för 

enskilda och gruppers livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta arbete har en 

vårdvetenskaplig ansats och vi ämnar att med ovanstående i åtanke skapa mer förståelse för 

hur sjuksköterskan kan underlätta för patienter såväl som sig själv i den postoperativa fasen.  

 

4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa påverkan av den preoperativa 

kommunikationen på den postoperativa smärtan.  

Ytterligare frågeställningar: Är det av betydelse hur den preoperativa informationen och/eller 

patientutbildningen tillhandahålls? Är det av betydelse vad som avhandlas preoperativt, 

patient och vårdpersonal emellan? 

 

5 Metod 

Som metod till detta arbete användes en systematisk litteraturstudie som hade till syfte att 

sammanställa empirisk forskning inom ett specifikt område. Denna metod kännetecknas av att 

samtliga delar; litteratursökning, kvalitetsgranskning samt analys, genomförs på ett 

systematiskt sätt, där avsikten är att åstadkomma en syntes av den befintliga kunskapen, vilket 

genererar ett nytt bidrag på kunskapsområdet (Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 

2014).  
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5.1 Provsökning 

Kristensson (2014) skriver om vikten av att skapa en bra sökstrategi med start i att identifiera 

relevanta sökord. Inledningsvis fastslogs nyckelbegrepp med utgångspunkt i 

problemformuleringen. Utifrån dessa formulerades sökord som sedan användes då 

pilotsökningen  via universitetsbibliotekets söktjänst OneSearch utfördes. Begreppen som 

användes var ”preoperative information” och ”postoperative pain” och resultatet gav en stark 

fingervisning om att ämnet var sökbart.  

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle uppfylla kraven på en vetenskaplig artikel som är 

en så kallad primärpublikation, det vill säga som inte tidigare varit publicerad. De bör då vara 

uppbyggda utifrån strukturen abstrakt, introduktion, metod, resultat och diskussion 

(Kristensson, 2014). Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om 

patienter som genomgått någon form av operation. Artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade – peer reviewed – vilket enligt Kristensson (2014) innebär att de är publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift och har genomgått en granskning innan de accepteras för publicering. 

Artiklarna skulle också vara publicerade år 2007 eller därefter. Inga exklusionskriterier 

avseende ålder, kön eller geografi valdes. Dessa kriterier ansågs vara irrelevanta i förhållande 

till syftet då avsikten inte var att belysa någon specifik grupp.  

 

5.3 Sökningsförfarande och urval 

Sökprocessen pågick mellan 2 mars och 9 maj 2017. Databassökningarna beskrivs nedan i 

löpande text samt redovisas i tabellform i bilaga A. Databaserna som användes var CINAHL - 

som är en omfattande databas inom det vårdvetenskapliga området, PsycInfo - som innehåller 

artiklar inom psykologi och beteendevetenskap och Pubmed - som innehåller vetenskaplig 

litteratur inom framförallt de medicinska vetenskaperna. Dessa är relevanta, såväl som 

rekommenderade för den vårdvetenskapliga inriktningen i arbetet (Kristensson, 2014). 

Det finns olika typer av söktermer som kan användas vid sökningsförfarandet. Det är 

dels indexerade sökord som är en slags etiketter eller nyckelord som, baserade på vad artikeln 

handlar om, tilldelas alla artiklar i en databas. Alla begrepp som ingår i undersökningsfrågan 

finns dock inte alltid indexerade och man behöver då använda sig av söktermen 

fritextsökningar. Den sista söktermen är boolesk sökteknik som används för att bestämma 

vilket samband de olika sökorden ska ha till varandra. Man kan då använda sig av 
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sökoperatorerna AND, OR och NOT (Kristensson, 2014). I sökningen har AND och OR 

utnyttjats för att fånga in så många relevanta artiklar som möjligt. Hjälp togs av Svensk 

MeSH för att få vägledning om sökord på engelska. Utgångspunkterna var de tidigare 

formulerade sökorden men sedermera ändrades syftet och därmed vissa av de slutgiltiga 

sökorden. Eftersom det omformulerade syftet utgick ifrån den preoperativa dialogen patient 

och sjuksköterska emellan eftersöktes en term som beskrev det svenska ordet “dialog”, vilket 

visade sig vara ogörligt. Efter övervägande valdes istället alternativen communication och 

nurse-patient relations och ordet dialog i syftet ändrades till ordet kommunikation. Övriga 

söktermer som användes var communication skills, preoperative education, surgical patients 

och postoperative pain. 

 

5.3.1 Databassökningar 

Sökningarna inleddes i databasen CINAHL med att prova ordet dialogue som ämnesord i 

CINAHL´s egen thesaurus CINAHL Headings. Som tidigare beskrivet gav den sökningen 

inget, utan sökningen fortlöpte med de andra sökorden. De begrepp som är närliggande - 

såsom preoperative education, surgical patients, postoperative pain & nurse-patient 

relations, communication, communications skills, preoperative dialogue - kombinerades i två 

block med den booleska sökoperatorn OR, för att sedan sammanföras med operatorn AND. 

Alla termer utom preoperative dialogue - som var fritext - var major headings (MH). Till sist 

gjordes avgränsningar på årtal och på artiklar som var peer reviewed. 

Sökningen i PubMed genomfördes med samma sökord som i CINAHL med undantag 

av sökordet postoperative pain som i PubMed motsvaras av pain, postoperative och sökordet 

preoperative education där sökmotorn föreslog söktermen preoperative care där  

preoperative education var underordnad term. Mestadels användes MeSh-termer med 

undantag av surgical patients och preoperative dialogue som var fritextsökning. Frasen 

communication skills valdes bort eftersom den inte fanns som ämnesord. Till sist gjordes 

avgränsningar på årtal och på artiklar som var peer reviewed. 

I PsycInfo användes samma sökord som tidigare och de flesta orden som användes var 

fritextsökning. Endast surgical patients och communication var ämnesord i PsycInfos 

thesaurus. Vid sökningen på ämnesordet surgical patients användes funktionen explode, 

vilket innebär att narrower terms, underliggande termer, inkluderas i sökningen. Även här 

valdes frasen communication skills bort. I denna databasen är peer reviewed-avgränsningen 

redan förvald vilket innebar att antalet artiklar inte kunde snävas in mer. För att följa 
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sökningen se tabell nr 1, 2 och 3.  

I tillägg till sökningarna via databaser gjordes en manuell sökning  med 

inspiration från referenslistor i funna artiklar. Detta resulterade i ytterligare två användbara 

artiklar som presenteras i artikelmatrisen med artikelnummer 6 och 7.  

 

5.3.2 Urvalsförfarande  

Titlarna på artiklarna som kom fram i de slutgiltiga sökningarna lästes och redan här valdes 

vissa artiklar som inte motsvarade syftet bort. Detta benämns utav Rosén (2012) som en 

grovsållning. Sedan lästes artiklarnas abstrakt och då sållades än en gång artiklar bort. De 

artiklar som exkluderades handlade bland annat om sjuksköterskors erfarenheter, om 

patienters erfarenheter av operation, om olika typer av smärta, postoperativ överrapportering, 

läkemedel och dokumentation. Även de artiklar som utgick ifrån barnpatienter där föräldrar 

var med och svarade på frågor om barnets smärta och smärtbehandling, samt artiklar skrivna 

på språk som inte behärskades valdes sedermera bort. Kristensson (2014) skriver att nästa steg 

i den kritiska granskningen av litteraturen är när ytterligare en gallring av artiklarna görs efter 

att de har lästs i fulltext. Där väljs de artiklar bort som inte uppfyller kraven på en 

vetenskaplig artikel, eller att de trots att de verkade passa syftet vid läsning av abstrakt, ändå 

visade sig inte stämma överens med vad som eftersöks. Sammanlagt lästes sexton artiklar i 

fulltext. De sju artiklar som överensstämde med syftet gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

5.4 Kvalitetsgranskning  

För att kunna ta ställning till vilken kvalitet som kan anses vara acceptabel eller ej behöver 

artikeln enligt Kristensson (2014) systematiskt granskas och då gärna med hjälp av speciella 

granskningsmallar. Granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ forskning utifrån 

Forsberg och Wengströms (2013) modell användes till granskningen av de utvalda artiklarna 

då de uppfattades som övergripande och tydliga. Granskningsmallarna poängsattes och poäng 

sammanräknades och kunde sluta i låg, medel eller hög kvalitet. För att få vara med i denna 

studien skulle artiklarna ha medelhög till hög kvalitet. Artiklarna lästes och poängsattes 

individuellt, sedan diskuterades de tills konsensus uppnåtts. Fem av artiklarna skattades till 

hög kvalitet och två artiklar fick bedömningen  medelhög kvalitet. Dessa sju artiklar gick alla 

vidare till analysprocessen. 
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5.5 Analys 

Att analysera betyder att dela upp i mindre delar. Ett särskilt fenomen undersöks och delas 

upp i mindre bitar som i sin tur undersöks enskilt. Därefter tar syntesen vid då delarna sätts 

ihop till en ny helhet. Analysprocessen i denna litteraturstudie hade en induktiv ansats som 

utgick från Forsberg och Wengströms (2013) analysmetod för innehållsanalys. I en 

litteraturstudie används ett induktivt förhållningssätt vilket innebär  att fakta inom det valda 

problemområdet samlas förutsättningslöst för att sedan sammanfogas till en form av teori 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

Inledningsvis i denna litteraturstudie gjordes en så kallad datareduktion av artiklarnas 

resultat. Friberg (2012) beskriver detta som ett urval där de delar av resultatet som stämmer 

överens med syftet, väljs ut för analys. I de kvantitativa studierna översattes resultaten i 

tabell- och figurform till löpande text för att lättare kunna integreras i litteraturstudien, såsom 

rekommenderas av Polit och Beck (2012). För att bli bekant med materialet och för att 

identifiera de centrala fynden i studiernas resultat lästes texterna noga igenom återigen. 

Resultaten kondenserades sedan till kortare textstycken för att materialet lättare skulle kunna 

hanteras. Sedan jämfördes och diskuterades textstyckena med varandra och likheter och 

skillnader eftersöktes - både mellan de olika utdragen från texterna och mellan de olika 

artiklarna - såsom rekommenderas av Forsberg och Wengström (2013). När konsensus 

uppnåtts sorterades sedan de stycken som hörde samman in i koder. Koderna kondenserades 

därefter till kategorier. Enligt vår tolkning har vi i denna process brutit ned helheten till delar, 

utsagor, och skapat en ny helhet genom att formulera övergripande koder och kategorier. Ett 

utdrag ur analysprocessen illustreras i tabellen nedan.  
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5.1.1 Tabell 1: Exempel analysprocess 

 

Utsaga Kod Kategori 

Patienter som fått skriftlig information (om vikten av 

postoperativ smärtlindring, smärtlindrande metoder 

och vikten av att säga till i tid) kände att de kunde 

delta mer i sin smärtlindring genom att de visste och 

kom ihåg att de skulle säga till i tid vid 

smärtgenombrott. 

Inflytande Delaktighet 

Preoperativ information (om vikten av postoperativ 

smärtlindring, smärtlindrande metoder och vikten av 

att säga till i tid) ökade patientens känsla av 

inflytande och deltagande i hanteringen av 

postoperativ smärta.  

Enbart muntlig information gjorde att patienten inte 

sa till i tid vid smärtgenombrott (för att patienterna 

inte mindes informationen eller trodde sig inte hört 

den). 

Kunskapens påverkan på smärta Kunskapsutveckling 

Preoperativ information om sjukdomen, behandling 

och egenvård minskade patienternas postoperativa 

smärta.  

Preoperativ information om förväntad smärta, 

smärthantering, smärtbehandling i kombination med 

läkemedel i förebyggande syfte resulterade i lägre 

smärta. 

Patienter som fått preoperativ info (om opioider, 

icke-opioida läkemedel, smärtfysiologi och 

endorfiner) och valde att inte använda sig av opioider 

upplevde mindre smärta postoperativt än de som inte 

fått info och använde opioider.  

Farmakologiskt behov Behovet av smärtlindring 

Patienter som fått preoperativ info om smärta, 

smärtbehandling, läkemedel och icke farmakologisk 

smärtbehandling använde mera opioida läkemedel 

och hade mindre ont dag 2 och 4 postoperativt än de 

som inte fick preoperativ info. 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 
Vid varje systematisk litteraturstudie bör enligt Forsberg och Wengström etiska aspekter beaktas 

(2013). De skriver att alla artiklar ska redovisas oavsett om de stödjer forskarens åsikt eller ej. 

Detta kan tillförsäkras gällande denna litteraturstudie. Friberg (2012) påtalar risken om att en 

författares egna ståndpunkter riskerar att påverka urvalet av studier selektivt. Detta har under 

arbetets gång hanterats genom att ett kritiskt förhållningssätt eftersträvats.  Vi har bemödat oss 

om att medvetandegöra vår förförståelse, våra ståndpunkter såväl som strävat efter att upprätthålla 

en opartisk hållning vid såväl urval som läsning. Enligt Kristensson (2014) ska författare till en 

litteraturstudie ta ställning till forskningsetiska frågeställningar i termer av om de studier som 
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ska granskas är etiskt försvarbara eller ej. Detta har säkerställs genom att artiklar som 

inkluderats i detta arbete alla har erhållit godkännande från etisk kommitté samt resonerat 

kring etiska spörsmål. Samtliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien är redovisade i en 

artikelmatris där metod, urval och resultat presenteras.  

 

7 Resultat 

I denna systematiska litteraturstudie består resultatet av en kvalitativ artikel och sex 

kvantitativa artiklar. Resultatet innehåller en sammanställning av det analyserade materialet 

där tre kategorier framkom. Dessa var delaktighet, kunskapsutveckling och behovet av 

smärtlindring. Framkomna koder presenteras under respektive kategori.  

 

7.1 Delaktighet 

I studien används ordet delaktig synonymt med inblandad, involverad, medverkande, 

engagerad och medansvarig. Det är alltså ej synonymt med medbestämmande. I 

patientsammanhang innebär det att patienten är med i och har inflytande över sin 

hälsoprocess. 

 

7.1.1 Inflytande 

Delaktighet skapades utifrån den preoperativa kommunikationen där patienten genom samtal 

och information gavs möjlighet att så småningom, det vill säga postoperativt, kunna utöva 

inflytande genom att aktivt eller passivt delta i sin vård. Delaktigheten och inflytandet i 

återhämtningsprocessen och smärtlindringen påverkades i flera aspekter, både genom att 

patientens subjektiva känsla av att vara delaktig ökade, samt i bokstavlig betydelse genom 

aktivt deltagande i processerna. Patienter som fick kunskap om smärtskattningsverktyg hade 

enklare för att använda dem postoperativ då de både hört och läst om dem. Möjligheten att 

bekanta sig med verktygen via skriftligt material gjorde det mer lättfattligt och underlättade 

för patienten som tydligare kunde uttrycka och beskriva sin smärta för personalen (Andersson, 

Otterström-Rydberg & Karlsson, 2015). Den preoperativa kommunikationen gjorde också att 

patienterna fick kunskap om vikten av att säga till när de var i behov av smärtlindring, samt 

vikten av att säga till i tid innan smärtan brutit igenom. (Andersson et al., 2015., O´Donell, 

2015). Patienter som hade vetskap om vilka olika farmakologiska och ickefarmakologiska 

behandlingsmetoder som fanns, samt var medvetna om hur dessa används korrekt gavs på det 

viset möjlighet att påverka sin smärtbehandling och de kunde tack vare det påverka hur snabbt 
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de kunde återgå till aktivitet (O´Donell, 2015). Dessa aspekter ökade sammantaget 

patienternas känsla av inflytande (Andersson et al., 2015., O´Donell, 2015). Preoperativ 

kommunikation innehållande information kopplat till patientens behandling kunde således öka 

patienternas upplevelse av att ha möjlighet att påverka och delta i sin smärtbehandling. 

Skriftlig information visade sig vara av större värde än muntlig eftersom patienterna tyckte att 

de kunde återvända till den när minnet svek. Kände de sig osäkra på hur och vad de kunde 

göra läste de åter i materialet (Andersson et al., 2015). 

 

7.1.2 Uteblivet inflytande 

Utebliven kommunikation eller inadekvat information ledde till känslan av att inte ha kontroll 

över sin situation. Patienterna förstod inte vikten av att be om smärtlindring i rätt mängd och i 

rätt tid och kunde således inte utöva inflytande över sin smärtbehandling. Detta ledde till att 

smärtan blev för överväldigande för att de skulle kunna röra sig obehindrat, somna och sova 

(O´Donnell, 2015). När patienter enbart fått muntlig information preoperativt (om smärta, 

smärtbehandling, läkemedels för- och nackdelar, postoperativa åtgärder) ledde detta i flera fall 

till att de inte mindes eller trodde sig inte fått ta del av viss information. Det fanns alltså 

brister i kommunikationen. Detta kunde leda till att de förbisåg omständigheter som kunde 

göra dem mer involverade i sin vård, exempelvis att uppmärksamma sjuksköterskan på 

behovet av smärtlindring. I många fall upplevdes dessutom den muntliga informationen 

överväldigande och patienterna var frustrerade över att inte komma ihåg allt. De kände sig 

utan kontroll och ville ha mer information för att få kontroll (Andersson et al., 2015; Angioli 

et al., 2014). Att delta i smärthanteringen genom att skatta sin smärta var något inte alla 

patienter fick möjlighet att göra under vårdtiden. Vissa fick bara göra det en eller två gånger. I 

något fall blev patienten ombedd att använda smärtskattning och fick smärtlindring efter det 

men personalen återkom inte och utvärderade efter given smärtlindring. Patienterna som 

upplevt smärtskattningen som positiv upplevde då avsaknad av möjligheten att uttrycka sin 

smärta. De kände att det inflytande de hade fått möjlighet att ha i sin vård och smärthantering 

gick förlorad (Andersson et al., 2015). 

 

7.2 Kunskapsutveckling 

7.2.1 Tillfredsställelse av information 

De flesta patienter uttryckte att både muntlig och skriftlig preoperativ information om 

smärtlindring var viktig. Enbart muntlig information upplevdes bra men otillräcklig, samtidigt 
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som patienter som fått skriftlig information var nöjda med den preoperativa informationen 

(Al-Azawy, Oterhals, Fridlund, Assmus & Schuster, 2015; Andersson et al., 2015; Angioli et 

al., 2014). Patienter som däremot fått både muntlig och skriftlig information var nöjda med 

både mängd och innehåll och ansåg den värdefull (Andersson et al., 2015; Angioli et al., 

2014). Mest nöjda var de som insåg fördelen med att kunna komma åt informationen flera 

gånger (skriftlig information), även om det fanns patienter som inte hittade orken att läsa det 

skriftliga materialet. Vid inskrivningssamtalet blev patienterna försedda med information om 

smärtlindring vilket besvarade deras frågor redan före operationen och gav dem en känsla av 

trygghet. “It felt so good that you only had to ask for painrelief and you will get it, I was 

happy with that answer.” (Andersson et al., 2015).  

 

7.2.2 Kunskapens påverkan på smärta 

Det fanns en tydlig koppling mellan preoperativ kommunikation och minskad postoperativ 

smärta (Al-Azawy et al., 2015; Andersson et al., 2015; Angioli et al., 2014; Grondin, 

Bourgault, & Bolduc, 2014; Kol, Alpar, Erdogan, 2014;  O´Donell, 2015; Sugai, Deptula, 

Parsa & Parsa, 2013). För vissa patienter gav den preoperativa kommunikationen information 

och kunskap om smärtfysiologi, det vill säga, var, hur och varför smärtan uppträder och det 

var det avgörande i att smärtintensiteten upplevdes lägre (Grondin et al., 2014;  Kol et al., 

2014). För andra var det information som gav kunskap om sjukdomen och dess behandling, 

läkemedel och ickefarmakologisk smärtbehandling samt egenvård och förväntad smärta som 

påverkade smärtintensiteten (Al-Azawy et al., 2015; Angioli et al., 2014; Grondin et al., 2014; 

Kol et al., 2014; O´Donell, 2015; Sugai et al., 2013). Utebliven kunskap påverkade 

smärtintensiteten negativt på grund av att patienterna inte visste att och när de skulle be om 

smärtlindring (Andersson et al., 2015). Kunskapen om smärtstillande läkemedel gav dock 

patienterna mer insikt i hur de kunde använda dem på ett ultimat sätt för att utnyttja den 

smärtstillande effekten och kunskap om smärtfysiologi gjorde att de kunde uppleva smärtan 

på ett annat sätt eller visste på vilket sätt de kunde minska smärtan med hjälp av egenvård 

(Al-Azawy et al., 2015; Grondin et al., 2014; Sugai et al., 2013). Information som fokuserade 

på fördelar respektive nackdelar med olika former av smärtlindring gjorde att patienter valde 

den smärtlindringsmetod som framstod som mest fördelaktig. En patientgrupp fick muntlig 

och skriftlig information fokuserat på endorfiner och dess funktion samt hur syntetiska 

opioider motverkar endorfinernas funktion. De fick också information om opioidernas 

biverkningar och att man som patient skulle uppleva smärta en längre period på grund av att 

endorfinernas effekt försämras vid användandet av opioider. Till sist fick de information om 
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icke-opioida läkemedel och att dessa inte skulle störa ut de kroppsegna endorfinernas 

funktion. Av patienterna i denna informationsgrupp valde de flesta att inte använda opioida 

läkemedel, utan istället en annan form läkemedel. Samma patienter hade signifikant lägre 

smärta och kortare smärtduration än de som inte fått samma information och/eller fått 

opioider (Sugai et al., 2013). I den preoperativa kommunikationen hade således informationen 

kunnat omvandlas till kunskap för patienten och denna kunskap kunde användas mer eller 

mindre medvetet för att påverka smärtan (Al-Azawy et al., 2015; Angioli et al., 2014; 

Grondin et al., 2014; Kol et al., 2014; O´Donell, 2015; Sugai et al., 2013). 

 

 

7.3 Behovet av smärtlindring 

Behovet av smärtlindring visade sig vara avhängigt den preoperativa kommunikationen (Al-

Azawy et al., 2015; Andersson et al., 2015).  

 

7.3.1 Farmakologiskt behov 

Det framkom fyra viktiga aspekter i smärthanteringen; utökad premedicinering, utökad 

postoperativ medicinering, vikten av att säga till i tid och kunskapen om ingrepp, 

smärtfysiologi och smärtbehandling - såväl farmakologisk som icke farmakologisk. Alla dessa 

komponenter ledde till lägre smärtintensitet (Al-Azawy et al., 2015; Grondin et al.,  2014). 

Det framkom även att de komponenterna samt information om egenvård eller alternativa sätt 

att tänka om/hantera sin smärta kunde leda till minskad läkemedelsanvändning (Angioli et al., 

2014; Grondin et al., 2014; Sugai et al., 2013). I vissa fall var det en kombination av 

premedicinering preoperativt och/eller läkemedel given i förebyggande syfte postoperativt, 

samt preoperativ information som ett led i den preoperativa kommunikationen som minskade 

läkemedelsanvändningen postoperativt  (Al-Azawy et al, 2015; Kol et al., 2014). Preoperativ 

kommunikation bidrog dock inte bara till att minska användandet av smärtlindrande 

läkemedel. Information om att läkemedel och smärtlindrande åtgärder skulle kunna påskynda 

och förbättra återhämtningen gjorde nämligen att vissa patienter valde att använda mer 

smärtstillande läkemedel. Patienterna i en experimentgrupp fick information om smärta, 

smärtbehandling, läkemedel och icke farmakologisk smärtbehandling. Konsekvenser av 

smärta framhävdes extra mycket i informationen och farmakologiska och icke-farmakologiska 

strategier förklarades. Särskilt fokus var också på att reda ut patienternas rädslor och falska 

föreställningar, som till exempel “att morfin kan leda till döden”, för att minska patienternas 
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rädsla för läkemedel. Dessa patienter använde mer smärtstillande läkemedel postoperativt än 

kontrollgruppen och de hade också mindre ont än kontrollgruppen (Grondin et al., 2014).  

 

7.3.2 Ickefarmakologiskt behov 

Copingstrategier är sätt att mentalt hantera smärta, sjukdom eller rädsla. Det kan innebära att 

använda sig av positiva strategier som distraktion, bön och omtolkning, eller negativa 

strategier som ignorans och katastrofiering. Patienter blev tillfrågade vilka strategier de 

vanligtvis brukade använda när de hade ont. Experimentgruppen fick sedan uppräknade 

strategier noterade i ett häfte tillsammans med en summering av övrig preoperativ utbildning. 

Detta överlämnades sedan till patienterna i experimentgruppen och de uppmanades att läsa 

häftet under sjukhusvistelsen. Patienter i kontrollgruppen använde fler negativa strategier när 

smärtan var som värst än de uppgett att de brukade göra. Experimentgruppen använde sig 

dock inte av flera vare sig positiva eller negativa strategier trots den preoperativa utbildningen 

(Grondin et al., 2014). Andra ickefarmakologiska metoder mot smärta, såsom att använda 

kyla, värme, massage, avslappning och distraktion blev dock i större utsträckning använda då 

patienterna informerades om möjligheten att använda dem (O´Donell, 2015). Det var också 

tydligt att preoperativ kommunikation med information om egenvård eller alternativa sätt att 

tänka om/hantera sin smärta var effektivt för att minska smärta (Angiolo et al., 2014; Grondin 

et al., 2014; Sugai et al., 2013). Uppmuntran om att återhämtning skulle gå snabbare om 

smärtan hölls under kontroll och patienterna använde sig av egenvård, samt var involverade i 

sin egen vård verkade också kunna dämpa smärtan  (Kol, 2014;  O´Donell, 2015). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

I en metoddiskussion ska författarna värdera det tillvägagångssätt som den systematiska 

litteraturstudien genomfördes på. Styrkor och svagheter med fokus på metodens förmåga att 

besvara syftet lyfts fram och metod, urvalsförfarande och analys ska värderas på ett kritiskt 

sätt. I en litteraturstudie ska även sökstrategi, granskningsprocessen och de valda artiklarnas 

kvalitet och relevans diskuteras (Kristensson, 2014). 

Vald metod till arbetet får ses som relevant och den kunde väl svara an till syftet. En 

styrka med sökningen var att relevanta databaser användes. Enligt Kristensson (2014) är val 

av databaser en viktig del i sökningsförfarandet som styrs utifrån vilken information som 
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eftersöks. Kristensson (2014) skriver att det första steget mot att identifiera lämplig litteratur 

är att skapa en sökstrategi. Det innefattar att söka utifrån vissa nyckelbegrepp eller söktermer 

och gärna också synonymer eller närliggande begrepp. Då vi genomfört en provsökning för 

att kontrollera ämnets sökbarhet och uppfattat att så var fallet skrev vi ner alla nyckelbegrepp 

på en lista och formulerade dem till tydliga sökord. Vi tog hjälp utav Svensk MeSH, CINAHL 

headings och Thesaurus för att hitta fler relevanta sökord, vilket också gav oss större chans att 

med indexerade sökord hitta artiklar som väl passade vårt syfte och minskade risken att missa 

relevanta artiklar. Enligt Kristensson (2014) krävs det att sökorden har nära anknytning till 

syftet för att den mest relevanta litteratur ska hittas. En styrka i vår studie kan anses vara att 

likartade sökord har använts i de olika databaserna. Hade fler sökord identifierats hade 

resultatet möjligen blivit annorlunda. Vi använde en del fritextsökningar vilket kan ses som 

både en styrka och en svaghet. Fördelen med fritextsökningen är att den ökar sökningens 

känslighet och genererar fler artiklar. Dock minskar sökningens specificitet och fler 

irrelevanta artiklar genereras (Kristensson, 2014). Operatorerna AND och OR är använda på 

ett ultimat sätt då närliggande sökord kombinerades med OR och dessa block kombinerades 

med AND. Detta ökar sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014). Sökningsförfarandet är väl 

beskrivet och skulle kunna utföras på samma sätt av läsaren vilket ökar överförbarheten (Polit 

& Beck, 2012). Då sökningen i CINAHL inte genererade någon artikel till vårt resultat hade 

vi kunnat prova andra sökord mer passande för denna databas. Detta får ses som en svaghet i 

vårt arbete. I en uppsats bör man sträva efter att använda så aktuella studier som möjligt 

(Kristensson, 2014). Vi valde ett tidsspann som innefattar artiklar publicerade de senaste tio 

åren och av de artiklar som vi valde att inkludera i arbetet är de flesta publicerade år 2013 

eller efter. Detta ser vi som en styrka. 

 Sökningen genererade i första läget ett stort antal artiklar, men efter gallring 

kvarstod endast ett fåtal då flesta fallit bort, antingen på grund av missmatchning till syftet 

eller att kontexten inte stämde. Detta kan ses som en svaghet. Möjligheten att utöka vår 

sökning med fler inklusionskriterier alternativt exklusionskriterier för att redan från början 

sålla bort irrelevant material kunde eventuellt ha underlättat. Det kan också ses som en 

svaghet att vi endast har en kvalitativ artikel med i vår studie men trots idoga sökningar så har 

vi inte funnit fler som passar vårt syfte. De artiklar som sedermera kom  med i studien är dock 

av hög kvalitet och klart relevanta till vårt syfte, således är resultatet väl underbyggt vilket vi 

ser som en styrka. Vi tänker också att avsaknaden av artiklar inte är på grund av att vi skulle 

ha gjort en svag sökning, utan att det faktiskt beror på att just detta ämne inte är helt beforskat 

och således är vår studie ett bevis på att området behöver belysas mera. 
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Litteraturen bör granskas i flera steg och gallras efterhand för att få fram de artiklar 

som är mest relevanta för syftet, har högst kvalitet och lägst förekomst av bias (Kristensson, 

2014). Vi granskade hela tiden artiklarna var för sig, såväl vid läsning av abstrakts som vid 

läsning av fulltext och granskning. Sedan jämförde vi och diskuterade tillsammans.  Forsberg 

och Wengström (2013) benämner detta tillvägagångssätt som forskartriangulering. Detta 

innebär att två eller flera forskare är delaktiga i studien och angriper ämnet från olika håll. 

Detta bedöms vara en faktor som stärker arbetets trovärdighet varför vi anser det vara en 

styrka i metodförfarandet (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). I 

granskningsförfarande användes Forsberg och Wengströms (2013) mallar.  Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) bör studiens syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, 

analys och tolkning vara bärande aspekter i kvalitetsgranskningen och eftersom vi utgick ifrån 

deras egna användningsbeskrivning till mallarna anser vi kvalitetsgranskningen korrekt 

genomförd. Vid poängsättning av mallarna gav vi alla delar vi ansåg positiva i förhållande till 

kvalitén samma poäng. Detta anser vi i efterhand kan ses som en svaghet, då de aspekter som 

i större utsträckning är bärande för en specifik typ av studie i granskningen inte får större vikt 

än mindre viktiga aspekter. Detta resulterade i att ett flertal artiklar som vi ansåg inte höll lika 

bra kvalitet som de bästa ändå närmade sig gränsen för vad vi såg som hög kvalitet. Vi valde 

dock att enbart ta med de artiklar som fått hög till medelhög poäng och således bör de som var 

av sämre kvalitet sållats bort. 

I denna litteraturstudie har sex kvantitativa och en kvalitativ artikel analyserats. De 

flesta kvantitativa studierna som ingår i vårt resultat är RCT-studier vilket enligt Forsberg  & 

Wengström (2013) är de studier som innehar störst bevisvärde. Det är dock svårt att göra 

exakta jämförelser mellan de olika forskningsmetoderna, men enligt Polit och Beck (2012) 

kan forskaren tillämpa en integrerande design i en systematisk litteraturstudie för att kunna 

kombinera data med olika forskningsparadigm. Vi valde enligt detta tankesätt att översätta 

och tolka de kvantitativa resultaten till text och anser att vi genom detta ändå analyserat 

resultaten utifrån varje artikels bevisvärde. En innehållsanalys gjordes sedan i enlighet med 

Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning. En svaghet i studien är att så få kvalitativa 

artiklar kunde inkluderas. Vi upplevde på grund av detta att det trots översättningen av data 

till text kändes som för lite material att jobba med emellanåt, vilket kan ses som en svaghet. 

Dock var resultaten av studierna så pass signifikanta att vårt resultat trots detta innehåller 

betydelsefull data, vilket vi ser som en styrka. Att kombinera kvantitativ och kvalitativ data i 

en systematisk litteraturstudie är en relativt ny företeelse även om metoden är under ständig 

utveckling skriver Polit och Beck (2012). De menar dock att det är  viktig att genomföra 
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denna typ av studie då den i framtiden kommer spela en central roll inom evidensbaserad 

omvårdnad. Detta var en betydelsefull faktor i beslutet att kombinera kvantitativa och 

kvalitativa studier i uppsatsen. Denna transformering innebär dock att en tolkning görs vilket 

således medför en risk för feltolkning. Detta kan ha påverkat resultatet i studien, vilket bör tas 

i beaktning.  

Vid påbörjandet av analysprocessen utformade vi en tabell och mallade in de utsagor 

vi plockat fram och formulerade därefter koder och kategorier. Initialt hade vi svårt att hitta 

de ord som skulle möta syftet och den röda tråden vilket ledde till att vi fick bearbeta 

materialet om igen. Vi insåg då att utsagorna hade kategoriserats på ett sätt som inte 

motsvarade syftet och först efter att vi åter processat materialet genom att kategorisera om 

utsagorna kunde vi komma vidare i vår analys. En svaghet med analysprocessen kan vara att 

vi inte var och en för sig formulerade koder och kategorier. Detta hade kunnat öka 

trovärdigheten och gjort att vi inte påverkas av varandra i formuleringen av ord (Polit och 

Beck, 2012). Däremot är utsagor formulerade av var och en till en början och sedan 

diskuterades både dessa, koder och kategorier om och om igen tills konsensus nåddes. Den 

språkliga svårighet som kan uppstå då medicinska och omvårdnadstermer såväl som vanliga 

ord ska översättas från engelska till svenska bör tas i beaktning. Trots våra engelskakunskaper 

och användandet av ordlistor och översättningsverktyg finns det en risk att översättningen är 

bristfällig vilket kan leda till att resultaten har tolkats fel, detta kan ha påverkat resultatet i 

studien. 

 En studie bör präglas av transparens så att läsaren själv kan bedöma resultat och 

slutsatser samt avgöra om resultatet är överförbart till liknande kontexter. Transparens 

möjliggörs genom en tydlig beskrivning av studiens alla delar (Polit & Beck, 2012). Vi har 

strävat efter att så tydligt som möjligt beskriva metoden och utförligt redovisat inkluderade 

studier, kontext och metod i artikelmatris såväl som tabell över analysprocessen. Detta kan ses 

som en styrka med arbetet som kan höja trovärdigheten och skapa goda förutsättningar för att 

läsaren ska kunna bedöma överförbarheten (Polit & Beck, 2012).  

 En utav oss har erfarenhet av att som legitimerad sjuksköterska arbeta med 

patienter såväl pre- som postoperativ, samt patienter med smärtproblematik. Detta hade 

kunnat leda till att förförståelsen färgat både tolkning i analys såväl som resultat. För att 

undvika att resultatet påverkades av befintlig kunskap, tidigare erfarenheter och värderingar 

har hela arbetsprocessen präglats av att vi försökt medvetandegöra våra erfarenheter, våra 

kunskaper och vår förförståelse. Detta i strävan efter att åsidosätta dessa där det behövts såväl 

som använt dem i tolkande syfte där det varit passande, i såväl analysprocessen som andra 
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delar av arbetet. Detta ser vi som en styrka i och med att resultatet skapats utifrån mest 

kvantitativa data där tolkningsprocessen behövts för att lyfta fram viktiga data i en mer tydlig 

textform.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa påverkan av den preoperativa 

kommunikationen på den postoperativa smärtan, samt undersöka om det har någon betydelse 

hur den preoperativa informationen/patientutbildningen tillhandahålls  och om det har någon 

betydelse vad som avhandlas preoperativt, patient och sjukvårdare emellan? Resultatet visar 

tre kategorier - delaktighet, kunskapsutveckling och behovet av smärtlindring. I huvudsak 

visar den första kategorin att preoperativ kommunikation påverkar patientens känsla av 

delaktighet. Den andra kategorin visar på hur kunskapsutveckling för patienten inom området 

postoperativ smärthantering påverkar smärtan och att det gör skillnad på hur patienterna får 

information till sig. Den tredje och sista kategorin påvisar hur behovet av och viljan att 

använda olika typer av smärtlindring - läkemedel eller icke läkemedel - påverkas av 

preoperativ kommunikation. I följande resultatdiskussion kommer dessa fynd diskuteras i 

förhållande till vår framställda problematik och tidigare vetenskaplig forskning. De kommer 

också diskuteras i förhållande till vår valda teoretiska  referensram, Margaretha Ekeberghs 

(2015) “lärande möten i vårdande kontexter”, där den främsta kopplingen till vårt arbete är 

hur didaktiken - läran om undervisning - kan stödja patienters lärande och underlätta 

tillämpning av vårdvetenskaplig kunskap i praxis. 

”En delaktig patient kan bidra till att målen med vård och behandling uppnås och att 

risker kan förebyggas” skriver Socialstyrelsen (uå). Grunden för delaktighet läggs i det 

vårdande samtalet och mötet skriver Ekebergh (2015). Dessa två meningar tycker vi bekräftar 

andemeningen i det som framkommit i vår litteraturstudie. Utmärkande drag i vårt resultat är 

hur den preoperativa kommunikationen påverkar känslan av delaktighet och inflytande, både i 

det att känslan av delaktighet ökar och i att den faktiska delaktigheten ökar. Patienter ges tack 

vare delaktighet möjlighet att delta i resonemang då de kan ställa frågor grundat i fakta samt 

att de kan delta i beslutsprocessen eftersom de vet vad de kan vänta sig både gällande 

operation, behandlingsprocesser och eftervård. Att de dessutom kan beskriva sin smärta 

grundat på kunskap om smärtskalor såväl som smärtfysiologi, samt att de har vetskap om när 

de bör be om smärtlindring, gör att deras känsla av kontroll ökar. Detta bekräftas även av 

Chan et al. (2011) som påvisar att patienter har behov av egenkontroll över sin situation där 
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delaktighet är en viktig aspekt. Ekebergh (2015) skriver om hur patienten genom att vara 

delaktig i sin vård kan känna kontroll och inflytande och på så vis kan delaktigheten ge kraft 

till läkeprocessen och möjlighet till välbefinnande. “Lärande leder till kunnande, eftersom 

lärande leder till att vi kan hantera och behärska något.” (Ekebergh, 2015, s. 21). Detta citat 

speglar vår uppfattning om vad preoperativ kommunikation handlar om - kunskap ger inte 

bara delaktighet utan möjlighet att hantera och behärska en situation.  

Lärande leder också till en förståelseutveckling skriver Ekebergh (2015). Våra 

funderingar kring hur dagens kortfattade informationsmöten preoperativt kan jämföras med 

ett möte med lite mer tyngd i informationen avhandlas av Oshodi (2007) där preoperativ 

utbildning ställs i jämförelse med olika former av preoperativ information med lägre 

intensitet, oftast beskrivet som rutininformation eller standardinformation. Den lite mer 

djupgående preoperativa utbildningen visar sig klart mer fördelaktig, även om hen också 

skriver att det vore av intresse att se jämförelsen mellan grupper som fick preoperativ 

utbildning och ingen utbildning/information alls för att fullt ut kunna avgöra effekten. Ska 

informationen kunna omvandlas till kunskap för patienten bör troligen viss hänsyn tas till 

olika aspekter tänker vi. Vårt lärande är beroende av våra erfarenheter (Ekebergh, 2015) så för 

att sjuksköterskan ska kunna kommunicera på “rätt sätt” med en patient - för att denne ska 

kunna lära sig - behöver sjuksköterskan alltså kunna möta patienten utifrån hens erfarenheter 

och i förlängningen skapa individanpassad kunskap. 

För att kommunikation och preoperativ information ska vara effektiv bör 

informationen finnas tillgänglig i många former. Eftersom patienter har olika inlärningssätt 

bör den perioperativa sjuksköterskan individualisera den preoperativa undervisningsplanen 

för att tillgodose en viss patients behov eller behov av lärande (Kruzik, 2009). I  de olika 

studierna som ingår i vårt resultat så skiljer sig innehållet i den preoperativa informationen åt. 

Trots den stora spridningen visar resultaten att preoperativ kommunikation bidrar till att 

smärtan minskar postoperativt. Vi var inledningsvis av uppfattningen att det för 

smärtintensiteten spelade roll hur information gavs eller vad för slags information som gavs, 

men vi kan sedermera dra slutsatsen att det viktiga i smärtbehandlingen inte är vad som 

avhandlas preoperativt utan att det avhandlas. Således torde det inte vara informationen det 

handlar om, utan kommunikationen. Detta bekräftas av Subramanian et al. (2014) som kom 

fram till att anledningen till att patienter var missnöjda med postoperativ smärtbehandling var 

relaterat till brist på kommunikation och otillräcklig preoperativ information mellan patienter 

och vårdpersonal. Men även om innehållet i informationen i sig inte är det viktiga visar vårt 

resultat på att formen, det vill säga muntlig, skriftlig eller annan visuell form, information 
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levereras i har påverkan på smärtan och detta anser vi bör tas i beaktande av vårdpersonalen 

under den preoperativa fasen. Kruzik (2009) skriver om den ultimata preoperativa 

utbildningen som grundar sig i patientens specifika behov, inlärningsstil och hur den helst ska 

bestå av både skriftlig och muntlig  information för att ge bäst utslag på den postoperativa 

smärtan. Detta anser vi styrka precis det som framkommit i vår studie. Det preoperativa 

samtalet behöver kanske standardiseras men ändå individualiseras. Patienterna är individer 

som behöver olika information och utbildning eftersom de har olika erfarenheter med sig 

sedan tidigare.  

För att kunna använda sig av given kunskap behöver man kunna minnas den. Vårt 

resultat stödjer bruket av information levererat muntligt men att den allena inte förefaller 

tillräcklig utan behöver ackompanjeras av skriftlig information för att patienterna ska vara 

helt tillfredsställda med informationen. Resultatet visar också på att skriftlig information 

uppskattas för sin funktion att stödja minnet. Patienter värdesätter möjligheten att kunna gå 

tillbaka till informationen och känner på så vis att de inte behöver förlita sig på sin 

minnesförmåga för att kunna hålla sig ajour med vad som händer/ska hända. Detta bekräftas 

av Walker (2007) som skriver om att skriftlig information inte bara fungerar som ett 

minnesstöd utan också som ett underlag för diskussion och fortsätter att agera referensstöd när 

patienten lämnat vårdinrättningen. Utifrån den teoretiska referensramen skulle man  kunna se 

den som ett underlag för reflexion. Skriftlig information ersätter inte en dialog vårdpersonal 

och patient emellan. Det kan dock vara dock ett värdefullt komplement för att patienten ska 

uppnå större förståelse och känna delaktighet i vad som händer under sjukhusvistelsen och 

under resten av återhämtningsperioden.  

Resultatet visar generellt på att den preoperativa kommunikationen minskar den 

postoperativa smärtan och i längden även läkemedelsanvändingen. Vilka vinster finns då med 

minskad postoperativ smärta? Svensk förening för anestesi- och intensivvård (2011) påvisar 

att minskad smärta ger färre postoperativa komplikationer. Detta bekräftas även av Oshodi 

(2007) som också skriver att preoperativ information ger snabbare återhämtning, minskad oro 

hos patienter samt tidsbesparing och kostnadseffektivitet. Detta styrker vårt resultat som visar 

att preoperativ kommunikation kan hjälpa till att förkorta vårdtiderna, minska smärta och öka 

patientens delaktighet. Vinst för både vård och person. 
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9 Slutsats 

Vare sig man smärtlindras av ickefarmakologiska metoder, minskad oro eller läkemedel - av 

vilket slag det än må vara - så är det övergripande ledmotivet kunskap. Detta har tydligt 

fastslagits i denna litteraturstudies resultat. Med kunskap följer känslan av kontroll och till 

följd därav ges möjlighet att tillägna sig den ro och kraft man behöver för att kunna låta 

kroppen vila och läka. Vad som tydligt framgår är även att en kombination av skriftlig och 

muntlig information bör ingå i den preoperativa kommunikationen för att patienten ska kunna 

tillgodogöra sig och behålla den värdefulla kunskap som behövs för att patienten ska känna 

sig delaktig och kunna påverka sin vård. Patienterna behöver kunskap inför sin operation och 

eftervård och för att kunna få adekvat sådan behöver vårdpersonal - framför allt 

sjuksköterskorna som har det övergripande omvårdnadsansvaret för patienten - mer insikt i 

effekten av den preoperativa kommunikationen.  

 

9.1  Kliniska implikationer 

En mängd litteratur och riktlinjer för klinisk praxis beskriver behovet av bättre akut 

postoperativ smärthantering. Denna litteraturstudie ger en inblick det komplexa arbetet med 

att smärtlindra patienter efter kirurgiska ingrepp. Resultatet i studien kan användas för att få 

insikt i hur viktig den preoperativa kommunikationen är för den postoperativa 

smärthanteringen. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver fokusera på och förbättra sin 

kunskap om smärthantering samt rådgivning inom området. I dessa tider med begränsade 

kliniska resurser behöver vi fokusera våra insatser på vad patienterna har för behov av 

information, samt säkerställa att dessa tillgodoses i och med den preoperativa 

kommunikationen. 

 

9.2 Förslag på vidare forskning 

Vi menar att den preoperativa kommunikationen ofta är bristfällig vilket resulterar i 

otillfredsställda patienter och onödigt lidande samt att patientsäkerheten blir lidande. Detta 

skulle kunna bero på att sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte har rätt kunskap om hur 

och  varför  den preoperativa kommunikationen kan bidra till en bättre vård. Under processen 

med litteraturstudien har vi stött på ett stort antal artiklar som berör ämnet smärta och 

preoperativ utbildning, såväl som upplevelsen av smärta. Mycket mer sällan har vi stött på 

artiklar som berör hela kommunikationen och dess påverkan på smärtan, varken ur patientens 
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eller sjuksköterskans perspektiv. Vi föreslår därför att vidare forskning bedrivs om sjuk-

sköterskors kunskap om den preoperativa kommunikationens inverkan. Vidare finns även 

behovet av forskning om hur preoperativ utbildning bör läggas upp för att på bästa sätt 

kombinera den muntliga och skriftliga informationen. Detta för att tillgodose patienters behov 

av både direkt och långsiktig kunskap. Slutligen föreslår vi att mer kvalitativ forskning 

bedrivs på patienters upplevelser av den preoperativa kommunikationen och hur de upplever 

att den påverkar det postoperativa skedet. 
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om smärtmekanism 

och endorfinfysiologi, 

samt hur läkemedel 

påverkar endorfin  

Kvantitativ, RCT-studie.  

135 personer som skulle 

genomgå elektiv estetisk 

operation.  

Patienterna fick fylla i en 

smärtdagbok och fylla i 

enkäter.  

Patientutbildning -  både 

muntlig, skriftlig och 

visuell minimerade 

läkemedelsanvändninge

n, minskade den 

postoperativa smärta och 

förkortade 

smärtperioden.  

Medel 

6 Kol, E., Akpar, S 

& E., Erdogan, 

A., 2014, Turkiet 

“ Preoperative 

education and use 

of analgesic before 

onset of pain 

routinely for post- 

thoracomy pain 

control can reduce 

pain effect and total 

amount of 

analgesics 

administrated 

postoperatively” 

Pain management 

nursing 

Att undersöka 

effektiviteten av 

preoperativ 

smärtlindringsutbildnin

g och rollen som 

smärtstillande 

administrering kan ha i 

förebyggande syfte på  

postoperativ smärta 

Kvantitativ, prospektiv, 

RCT-studie.  

70 personer som 

genomgått thorakotomi. 

EG=35 KG=35.  

Patienterna i EG fick 

utbildning i postoperativ 

smärthantering och i 

vilka farmakologiska 

metoder som skulle 

användas postoperativt. 

De fick också NSAID-inj 

inom 2 timmar efter 

operationen.  

 

KG hade högre smärta 

än EG postoperativt. De 

använde även med 

analgetika än EG. Det 

var statistiskt 

signifikant.  

 

Hög 

7 O´Donell, K., 

2015, USA  

“Preoperative pain 

management 

education: A 

Quality 

Improvement 

project” 

Journal of 

PeriAnesthesia 

Nursing 

Att utvärdera 

effektiviteten av 

preoperativa 

utbildningsåtgärder för 

patienter på 

postoperativ smärta 

Pilotprojekt. 24 patienter.  

EG = 13 och KG= 11.  

Eg fick muntlig och 

skriftlig utbildning i 

postoperativ 

smärthantering.  

KG hade mer problem 

med mobilisering, sömn. 

EG rapporterade mer 

sällan stark smärta än 

KG de första 24 

timmarna postoperativt.  

Medel 

 

 

 

 


